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Beste lezer,

Normaal gesproken is februari een maand 
van sneeuw, ijs en – de laatste tijd – zeer 
sporadisch een Elfstedentocht. Maar de 
2019-editie van deze periode zag er anders 
uit. In het zuiden van ons land steeg het 
kwik zelfs naar de 17 graden. We hebben 
dus al mogen proeven van het voorjaar, 
hoewel de ervaring leert dat het rond eind 
februari en begin maart ook zomaar weer 
kan sneeuwen. Wat wél zeker is, is dat we 
de klok gaan verzetten. De zomertijd gaat 
in – en wel tijdens de nacht van zaterdag op 
zondag tijdens het laatste weekend van de 
komende maand. Niet vergeten!

Met vriendelijke groet, 
De redactie

INHOUD EN VOORWOORD

WOORDZOEKER 

Kunt u deze 
kruiswoordpuzzel 
oplossen? We zijn op zoek
naar de volgende woorden!

Horizontaal
1. Wat is de beste vriend van 
de mens?
4. Wat eten dolfijnen graag?
5. Welk dier jaagt op muizen?

Verticaal
2. Welk dier heeft een slurf?
3. Welk dier heeft een zeer  
lange nek?

2  Inhoud en voorwoord

3  Het Uitbureau

5  Agenda

9  Praktische info

10  Menu's

12  Inzendingen
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HET U ITBUREAU

Het Uitbureau organiseert activiteiten 
voor cliënten en omwonenden van uw 
woonlocatie. Deze rubriek bespreekt een 
aantal van die activiteiten uit zowel afgelopen 
als komende periodes.

Naar buiten!
Het mooie weer is in aantocht, dus is het 
tijd om eens lekker naar buiten te gaan. Het 
Uitbureau biedt verschillende mogelijkheden 
die we hieronder voor u uitlichten.

De reisgids
De leukste uitstapjes van 2019? Die staan 
gebundeld in een speciale reisgids. Iedere 
bewoner van Sint Agnes krijgt deze in maart 
in de brievenbus. Buurtbewoners en andere 
belangstellenden kunnen deze gids krijgen 
bij het Uitbureau. Hou de affiches op de 
publicatieborden goed in de gaten!

't Ommetje en meer wandelingen
We trekken er iedere dinsdag van 10:30 tot 
11:30 op uit tijdens 't Ommetje, samen met 
vrijwilligers die u begeleiden in de rolstoel. 
Deze mooie wandelingen gaan naar 
verschillende plekken en onderweg stoppen 
we ergens voor een consumptie. Lijkt het u 
leuk om hieraan deel te nemen? Geef u dan 
op bij het Uitbureau.

We wandelen iedere eerste zondag van de 
maand ook met de afdelingen Bramenlaantje 
en Hoge Werfie. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij Inge van Lieshout.

Tekst gaat verder op de volgende pagina.
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HET U ITBUREAU

Genieten in de tuin
We werken momenteel hard aan de 
ontwikkeling van een zogenaamde 
Beweegtuin. Deze tuin, waarin ten tijde van 
schrijven al enkele toestellen staan, moet 
op 5 mei feestelijk worden geopend. We 
gaan dan ook de jeu de boules-baan weer 
gebruiken. Het wordt ook mogelijk om van 
deze baan en de toestellen te genieten met 
familie en vrienden. Meer info en materiaal 
vindt u bij de gastvrouw.

NLdoet in Sint Agnes:
Feest in de Tuin
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland en deze vindt plaats op zaterdag 
16 maart. Sint Agnes doet natúúrlijk ook 
weer mee. We vertrekken, vanuit het Hof 
van Agnes en na de koffie, de tuin in voor 
een sfeervolle activiteit, waarbij vrijwilligers 

bewoners in een rolstoel of wandelend langs 
een route door de tuin leiden, waar diverse 
dingen zijn te doen. Dit zogenaamde Feest in 
de Tuin wordt afgesloten met een heerlijke, 
feestelijke picknick.

Vrijwilligers gezocht
U begrijpt dat hiervoor vele vrijwilligers nodig 
zijn. Wilt u ook een vrijwillige bijdrage leveren 
aan deze leuke dag? Geef u dan op bij het 
Uitbureau of via vrijwilligerscoördinator 
Maartje Mulder. U wordt dan op zaterdag 16 
maart om 10:00 verwacht en we denken dat 
de dag rond 14:30 is afgelopen. 

We hebben er zin in en maken er met elkaar 
een geweldige dag van!
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MAART 2019
Wijzigingen onder voorbehoud.

AGENDA

Vrijdag 1 maart
10:45   Carnaval: Zitdansen
14:15   Bakclub

Zondag 3 maart
10:45   Wandelclub

Maandag 4 maart
10:30	 	 	 Samen	koffie	drinken	Hof van Agnes
14:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 5 maart
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Carnaval: muzikale bingo

Woensdag 6 maart
10:00   Eucharistieviering
14:15   Bewegen met Plezier
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AGENDA

Donderdag 7 maart
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud

Vrijdag 8 maart
10:45   Zitdansen

Maandag 11 maart
10:30	 	 	 Samen	koffie	drinken	Hof van Agnes
14:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 12 maart
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Handwerken

Woensdag 13 maart
10:00   Eucharistieviering
14:15   Bewegen met Plezier

Donderdag 14 maart
10:30   Geheugenclub
14:00   Goud van Oud
14:00   Verkoop Hip Mode
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Vrijdag 15 maart
10:45   Zitdansen
14:15   Bakclub

Zaterdag 16 maart
10:30   NLdoet: Feest in de Tuin (met picknick)

Maandag 18 maart
10:30	 	 	 Samen	koffie	drinken	Hof van Agnes
10:45   Gespreksgroep Actualiteiten met Kok Klever
14:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 19 maart
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Krea Doe: bloemschikken

Woensdag 20 maart
14:15   Bewegen met Plezier
   Woord- en communieviering (voorganger: pastor Klever) 

Donderdag 21 maart
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud

Vrijdag 22 maart
10:45   Zitdansen
17:00   Topmenu: Krokusmenu Hof van Agnes    €24,50*

AGENDA
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AGENDA

Maandag 25 maart
10:30	 	 	 Samen	koffie	drinken	Hof van Agnes
14:30   De Leestafel
14:30   Spel- en klaverjasmiddag

Dinsdag 26 maart
10:30   Hobbyclub
10:30   't Ommetje
14:15   Handwerken

Woensdag 27 maart
10:00   Eucharistieviering
14:15   Bingo

Donderdag 28 maart
10:30   Geheugenclub
14:15   Goud van Oud

Vrijdag 29 maart
10:45   Zitdansen
14:15   Bakclub

* Prijzen
Het Topmenu: Krokusmenu kost €24,50 
per persoon, inclusief twee drankjes en 
koffie of thee. Gasten met een 
maaltijdvoorziening van ViVa! Zorggroep
betalen €13,95 per persoon.
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PRAKTISCHE INFO

FACILITEITEN
Sint Agnes heeft de beschikking over een duofiets met 
trapondersteuning. De fiets geeft u de mogelijkheid om, 
samen met een begeleider, te fietsen. Hij is te huur via 
de gastvrouw in de foyer. Vraag naar de voorwaarden 
bij deze gastvrouw of het Uitbureau.
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Heeft u ook al lentekriebels?

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

ViVa! Top Menu cyclus

U kunt bij ons van 18 t/m 22 maart genieten van een sfeervol 4-gangen 
menu, dat speciaal voor u door onze koks is samengesteld. Kom helemaal 
in de lentesfeer en reserveer een tafel bij de ViVa! locatie in uw buurt!

De prijs van het menu is e 24,50 p.p. incl. 2 drankjes en koffie of thee 
(voor gasten met een maaltijdvoorziening van ViVa! € 13,95 p.p). 

K R O K U S M E N U 
Salade Tosca

Gerookte forel op een bedje van frisse 

salade met munt en sinaasappel en 

een zachte honing vinaigrette

✽ ✽ ✽

Potage Saint-Julien
Gebonden soep van bospeen, gember, 

room en koriander, geserveerd met stokbrood 

✽ ✽ ✽

Pot-au-Feu Agneau
Heerlijk stoofpotje van lamsvlees met 

pompoen en prei geserveerd met appelcompôte, 

haricots verts en zoete aardappelpuree

✽ ✽ ✽

Dessert Trio Chocolat 
Chocolade-ijs, chocolade perentaart 

en een chocoladesoesje geserveerd met 

advocaat en slagroom

MENU'S
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Kijk voor meer informatie op de website: www.vivazorggroep.nl/topmenu

Komt u 
bij ons . . .
. . . de lente 
proeven?

Reserveren 
Het Krokusmenu wordt in de week van 18 t/m 22 maart aangeboden in diverse 
ViVa! restaurants. U kunt hieronder precies zien op welke dag en op welk tijdstip 
het Top Menu wordt geserveerd in uw omgeving.

Strammerzoom  din 19 maart 18.00  088 – 995 79 50
Huis ter Wijk  din 19 maart 17.30  088 – 995 70 00
Overkerck  din 19 en don 21 maart 18.00  088 – 995 76 75
De Loet  woe 20 maart 18.00  088 – 995 77 25
Lommerlust  don 21 maart 17.00  088 – 995 71 20
De Marke don 21 maart 17.00 088 – 995 88 00 
De Cameren  don 21 maart 18.30  088 – 995 76 50
Waterrijck  vrij 22 maart 18.00  088 – 995 78 60
Sint Agnes  vrij  22 maart 17.00 088 – 995 72 00

U kunt reserveren door langs te komen of contact op te nemen met de locatie 
van uw keuze. Wacht niet te lang met reserveren want het aantal plaatsen is 
beperkt. Vanzelfsprekend houden wij rekening met uw speciale (dieet-)wensen.  
U kunt dit bij uw reservering kenbaar maken.

Wij heten u van harte welkom!

Het Krokusmenu maakt deel uit van de Top Menu cyclus van ViVa! Zorggroep.
Deze jaarlijks terugkerende cyclus bestaat uit 4 Top Menu’s: een Krokusmenu  
in de maand maart, een Aspergemenu in de maand mei/juni, een Herfstmenu  
in de maand oktober en een Kerstmenu in de maand december.  
Houd de website en uw brievenbus in de gaten voor het volgende Top Menu.

MENU'S
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De rubriek Inzendingen bestaat uit 
ingezonden stukken van medewerkers, 
vrijwilligers en bewoners van uw woonlocatie.

Dit wist u nog niet over
sneeuwklokjes!
Het sneeuwklokje en de krokus geven u al 
gauw een gevoel van lente – en dat is een 
heerlijk gevoel. Maar wist u dit ook al van 
deze fraaie lentebloemetjes?

Bloeiperiode
Sneeuwklokjes bloeien meestal in februari 
en maart, maar dat hoeft niet per se het 
geval te zijn. Soms bloeien ze namelijk ook 
nog in april.

Andere naam
We kennen de bloemen misschien als 
sneeuwklokjes, maar eigenlijk heten ze niet 

zo. De wetenschappelijke naam is Galanthus 
nivalis. Dat is afgeleid van twee Griekse 
woorden en één Latijns woord: gala, anthos 
en nivalis. Gala betekent melk, anthos staat 
voor bloem. Nivalis is Latijns voor sneeuw.

Verschillende soorten
Het sneeuwklokje is een verzamelnaam: er 
bestaan namelijk negentien verschillende 
soorten.

Giftig
Ze zien er mooi uit, maar laat u hierdoor 
niet misleiden: bijna alle onderdelen van het 
sneeuwklokje zijn giftig: de blad, de bloem 
en de bol.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur

Iets inzenden?
Heeft u een leuk stukje 
geschreven of een mooie foto 
gemaakt? Of heeft u genoten van 
een uitstapje en wilt u dat graag 
met anderen delen? Geef uw 
inzending door aan de redactie 
en wie weet verschijnt u in de 
volgende editie! Neem hiervoor 
contact op met de gastvrouw 
van uw locatie of mail direct naar 
hoofdredacteur Marianne Kuijper 
via m.kuijper@vivazorggroep.
nl.

INZENDINGEN
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Afscheid van de
gastvrouw
Per 1 maart ga ik de locatie Sint Agnes 
verlaten om in een nieuwe functie als 
KIC-medewerker te gaan werken op 
het hoofdkantoor in Velsen-Noord. KIC 
betekent Klant Informatie Centrum. Samen 
met andere collega's van ViVa! Zorggroep 
gaan we, zowel telefonisch als met de 
mail, cliënten helpen met de vragen die ze 
hebben. Ik zie dit als een uitdaging en heb 
er erg veel zin in. Dank jullie allemaal voor 
de fijne werkperiode die ik bij Sint Agnes 
heb gehad. Vanaf september 2016 ben ik 
jullie gastvrouw foyer geweest en hebben 
we, samen met iedereen die bij Sint Agnes 
betrokken is, een goede sfeer neergezet. Ik 
kijk met veel plezier terug naar deze periode. 
Veel geleerd, veel gelachen, veel gepraat, 
ook wel gehuild, maar wat vooral het meeste 

is blijven hangen, is de saamhorigheid. Ik 
ben natuurlijk niet weg bij de ViVa!, dus dikke 
kans dat we elkaar, waar dan ook, treffen. 

Tot ziens en lieve groeten!

Maike Kramer, voormalig gastvrouw foyer

Zo was het
Verder word ik gedreven, 
een onbekend land in. 
De grond wordt harder, 
de lucht prikkelender, kouder.
Aangeraakt door de wind 
vanuit mijn onbekende einder 
trillen de snaren in afwachting.  

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

INZENDINGEN
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Aldoor vragend zal ik aankomen, 
daar waar het leven wegklinkt
gelijk een klare zuivere toon in de stilte.

Prachtige woorden, waarmee de diplomaat 
Dag Hammarskjöld zijn dagboek Merkstenen 
opent. Wellicht weet u dat hij de tweede 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties 
was, vanaf 1953 tot hij in 1961 omkwam bij 
een tragisch vliegtuigongeluk. Na zijn dood 
bleek hij een mystiek dagboek te hebben 
bijgehouden.  Vol met regels die een enorme 
diepte oproepen, vaak ook eenzaamheid, 
en soms voldoening en geluk. Zonder dat hij 
God met name noemt, weet hij ons te treffen 
met de vragen en onzekerheid waar hij mee 
gekampt heeft, waarbij hij het avontuur van 
zijn belangrijke, politieke positie echt als een 
roeping heeft beleefd. Dat roept de vraag 
op in hoeverre wij ons eigen leven kritisch 

durven te beschouwen of openstaan voor 
het mysterie van oneindigheid dat ons kan 
treffen, in dit mooie voorjaar waar het licht 
aan tijd wint en de lente roept. Als u zin heeft 
om het leven nog dieper te ervaren, pakt u 
dan zijn boek (foto links) eens ter hand, dat 
eindigt met de volgende woorden. 

De seizoenen wisselden
en het licht
en het weer
en het uur
maar dit is hetzelfde land.
En ik begin de kaart te kennen 
en de windstreken. 

Door Kok Klever, geestelijk verzorger

INZENDINGEN
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Quiz over mythen en
sagen

1. Wat is het verschil tussen mythen 
en sagen?
A. Ze zijn beiden hetzelfde
B. Mythen zijn waar, sagen niet
C. Mythen zijn verhalen van niet bestaande 
personen. Sagen zijn berust op bestaande 
personen en hebben een historische kern

2. Hoeveel soorten mythen zijn er?
A. Een: de Griekse
B. Drie: de Griekse, Romeinse en Keltische
C. Twee: Griekse en Romeinse

3. Wie was een Griekse oppergod?
A. Wodan
B. Jupiter
C. Zeus

INZENDINGEN

De antwoorden
Hieronder vindt u de antwoorden 
op de vragen uit de quiz over 
mythen en sagen. Scherm dit 
deel af wanneer u nog aan de 
quiz moet beginnen!

1. C
2. B
3. C
4. B
5. A

4. Welke pees in het menselijk lichaam 
is naar een halfgod genoemd?
A. Acromion-pees
B. Achilles-pees
C. Humerus-pees

5. Icarus werd gevangen gehouden 
op Kreta. Om te ontvluchten, werden 
er vleugels voor hem ontworpen. 
Toch stortte hij neer. Hoe werd dit 
veroorzaakt?
A. Hij kwam te dicht bij de zon, waardoor zijn
vleugels smolten
B. Hij wist niet hoe hij zijn vleugels kon
gebruiken
C. De vleugels braken af.

Door Bert de Jager
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zomer weetjesINZENDINGENINZENDINGEN

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

COLOFON 

Eindredactie Boy Tijbosch
Hoofdredactie Marianne Kuijper
Vormgeving Caroline Meijers
Drukker Media Point 
Adres Zamenhof 65, 
1962 GA Heemskerk 
Telefoonnummer 088-9957200

De volgende editie verschijnt op 1 april 
2019. Kopij aanleveren vóór 19 maart 
2019. 

Niets uit deze uitgave mag 
overgenomen, vermenigvuldigd 
of gekopieerd worden zonder 
toestemming.

Bijnamen voor maart
De maand maart is de maand waarin de 
winter overgaat op de lente, waardoor deze 
periode van het jaar ook wel lentemaand 
wordt genoemd. Maar goed – die bijnaam 
kennen we. Bent u ook bekend met de 
volgende benamingen?

Windmaand
Deze bijnaam heeft maart de danken aan 
het feit dat het in deze tijd van het jaar nogal 
kan waaien. Inderdaad – ondanks dat de 
lente begint.

Buienmaand
De uitspraak maartse buien en aprilse grillen 
verraadt dat het in maart soms flink kan 
hozen. Vandaar de bijnaam buienmaand.

Door Marianne Kuijper, hoofdredacteur


